
Unieke samenwerking Change, Les Artistes, 
Praedé kappers en Gilde Opleidingen

Meld je aan via info@lesartistes.nl of via 
gildewellnessbeautycollege.nl/opleidingen/kapper

Leerjaar 1
 

Het eerste leerjaar bestaat uit 4 periodes waarin we beginnen  

met de basis van het kappersvak.

Gedurende het eerste schooljaar kun jij zelfstandig een klant ontvangen en 

installeren, haren wassen, kleuren uitspoelen en nabehandelen, haren borste-

len en drogen. Jij kunt de beste hospitality bieden aan klanten en je weet hoe 

je jezelf presenteert in de salon.

Aan het einde van dit schooljaar kun jij bij een klant onder begeleiding van je 

leidinggevende, een advies geven over hoofdhuid en haarverzorging, een ba-

siskleur inzetten, een basiscoupe knippen en het haar in model blowen en/of 

stylen. Enthousiasme, kwaliteit en creativiteit staan bij ons hoog in het vaan-

del. Om hiermee aan de slag te kunnen organiseren wij een kapperswedstrijd.

Leerjaar 2
Het tweede leerjaar bestaat uit 2 periodes. 

In dit tweede jaar gaan we alle combinatie behandelingen leren.

Hierbij horen een advies geven, combinatie kleuringen uitvoeren, combinatie 

coupes knippen/snijden, blowen/föhnen/stylen, opsteken, blijvend- en tijdelijk 

omvormen. Hospitality en presentatie vinden wij erg belangrijk en blijft de 

rode draad tijdens de opleiding. Om gedurende de opleiding je enthousiasme, 

kwaliteit en creativiteit te verbeteren doe je mee aan wedstrijden.

Leerjaar 3
Het laatste leerjaar bestaat uit 2 periodes die samen een half jaar tot een 

jaar in beslag nemen, jouw ontwikkeling bepaalt hoe je dit jaar doorloopt.

Het laatste leerjaar bestaat uit 2 periodes die samen een half jaar tot een jaar 

in beslag nemen, jouw ontwikkeling bepaalt hoe je dit jaar doorloopt. Je gaat 

de opleiding Allround kapper/ salon manager afronden. De focus zal liggen 

op verdieping van het vak. Denk hierbij aan adviseren, blowen/föhnen/stylen, 

barbier, leiding geven, training geven, specialistische knip- kleurtechnieken 

en het verdiepen in de trends. Dit jaar ga je jezelf profileren in het kappersvak 

en ga je meedoen aan wedstrijden bv. de Coiffure Award. Aan het einde van 

het schooljaar ben jij een zelfstandig kapper(ster) geworden. Wanneer je dit 

leerjaar hebt afgerond ben jij in het bezit van een erkend diploma Kapper 

(niveau 2), Hairstylist (niveau 3) en Salonmanager (niveau 4) en maak je kans 

op een vaste baan.

Het doel van deze opleiding is om 
echte vakmensen op te leiden 
en daarmee het verschil te maken

Meer informatie over deze opleiding is te vinden op: 

www.changeyourself.nl

www.lesartistes.nl

Of bel naar Maurice Vervoort – 06-51174619

Inhoud van de opleiding Topkappers
leiden op

In samenwerking met:In samenwerking met:

Horst   |   Venlo   |   Panningen   |   Kessel   |   Roermond   |   Geleen



1. Top opleiding

2. Persoonlijke begeleiding
 in groepen van 5 personen

3. Stage lopen bij topkapper
 Change, Les Artistes of 
 Praedé Kappers

5. Toekomstperspectief 
 met kans op een vaste baan

4. Landelijk erkend diploma

Waarom kies je voor 
de Topkappers opleiding?

Start nieuwe, praktische 
kappersopleiding 

Met ingang van het schooljaar 2022 – 2023 start kappersketen Change-Les Artistes-Praedé Kappers samen met 

Gilde Opleidingen een nieuwe, praktische kappersopleiding. Het doel van deze opleiding is om kappers op te 

leiden in vakmanschap binnen de kappersketen. Studenten worden naast het volgen van een opleiding dan ook 

meteen praktisch ingezet in het werkveld.

Kenmerkend aan deze nieuwe opleiding is dat leer-

lingen in kleine groepjes van maximaal 5 personen 

individueel 1 dag per week worden begeleid in het 

vakleercentrum van Change-Les Artistes-Praedé kap-

pers en de andere 2 dagen binnen de kapsalons van 

Change, Les Artistes, Praedé. Door deze opzet kunnen 

ze al heel snel in de salon actief meewerken, en dat is 

aantrekkelijk. De kappers die de leerlingen in de salons 

begeleiden hebben veel ervaring binnen de nationale 

en internationale kapperswereld en brengen vol passie 

hun liefde voor het vak over aan de leerlingen. 

Daarnaast volgen de leerlingen twee dagen les bij 

Gilde Opleidingen, om de theoretische en de basis van 

de praktische vaardigheden aan te leren. Er wordt les 

gegeven op mbo-niveau 2, 3 en 4. De opleiding wordt 

afgesloten met een volwaardig mbo-diploma. 

Kappers die de opleiding afsluiten met een diploma 

maken kans op een vaste baan en hebben de moge-

lijkheid om verder te specialiseren op vakgebieden als 

schoonheid, barbier, kleurspecialist of kunnen uitgroei-

en tot salonmanager.

Er zijn 15 beschikbare plekken voor deze nieuwe (BOL)

opleiding, die start in september 2022 en tussen de 

2,5 en 3 jaar duurt. Voor een beschrijving van wat elk 

schooljaar inhoudt, zie de bijlage.

Om toegelaten te worden tot de opleiding is persoon-

lijke uitstraling zoals enthousiasme, vriendelijkheid, 

gastvrijheid en streven naar kwaliteit heel belangrijk. 

Ook echte interesse in het mooi maken van mensen is 

een voorwaarde. 

Ook al ben je wat ouder of al even bezig met een kap-

pers opleiding, of misschien werk je wel in een andere 

opleiding of andere baan en wil je een echte kapper 

worden?

Ben je bereid hard te werken en te geloven in jouw 

toekomst? Dan is deze opleiding echt iets voor jou! 

Naast de scholingskosten bij Gilde Opleidingen, zijn 

er ook kosten voor de interne opleiding bij de salons. 

Deze kosten zijn €2200,- per jaar. Deze kosten kunnen 

gespreid betaald worden.

Het doel van deze opleiding is om echte vakmensen 

op te leiden en daarmee het verschil te maken.

Je maakt kennis met alles wat met mooi, stijl, mode, 

uiterlijke verzorging, enthousiasme en een goed ge-

voel te maken heeft. Of het nu gaat over uitgebreide 

knip- en kleurtechnieken, haarverlenging, föhntech-

nieken, styling technieken, Barber, make-up, nagelsty-

ling of zelfs een beetje fotografie: alles komt aan bod.

Ook wordt er in de opleiding meegedaan aan wed-

strijden. Denk aan de Coiffure Award en scholenwed-

strijden. Meedoen aan wedstrijden is vooral bedoeld 

om het beste uit jezelf te halen! 

De opleiding  

De toelating

Wat je mag verwachten?


